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6-bodový prehľad našich zistení k obmedzeniam pre výdajné miesta:  

 

1. od 23.10. platia opatrenia vlády, ktoré ustanovili zákaz vychádzania  

2. jednou z výnimiek zákazu je tzv. „cesta do prevádzok poštových služieb“, 

3. poštovými službami sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky (vyberanie 

zásielky, distribúcia a nakoniec dodanie zásielky adresátovi), 

4. Zásielkovňa je poštový podnik poskytujúci poštové služby, ktorými môže poveriť činnosťami aj 

iné osoby (výdajné miesta), 

5. výdajné miesta sú kontaktné miesta poštovej siete, ktoré poskytujú poštové služby na základe 

uzatvorenej zmluvy,  

6. z uvedeného výkladu máme za to, že na výdajné miesta sa aplikuje výnimka zo zákazu 

vychádzania - konkrétne cesta do prevádzok poštových služieb, 

 

Upozorňujeme, že povinnosť povinne zatvorených prevádzok zostáva nezmenená (napr. wellness, 

fitness centrá a pod.) 

 

 

Pre úplnosť informácie nižšie posielame detailný rozbor ustanovení zákona o poštových službách, 

z ktorého sme vychádzali. 

 

I. Podľa nášho názoru Zásielkovňa a jej výdajné miesta spadajú pod výnimky z opatrenia zákazu 

vychádzania  z dôvodu cesty do prevádzok poštových služieb, nakoľko výdajné miesta Zásielkovne poskytujú 

poštové služby ako kontaktné miesta poštovej siete. 

 

A. Zásielkovňa je poštovým podnikom, ktorý poskytuje poštové služby. 

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) poštový podnik je podnikateľ, ktorý poskytuje jednu alebo 

viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk. 

 

Podľa § 7 ods. 2 Zákona poskytovanie poštových služieb a poštového platobného styku je podnikaním. 

Poskytovať poštové služby a poštový platobný styk možno len za podmienok ustanovených týmto 

zákonom, pričom: 

a) univerzálna služba sa poskytuje na základe poštovej licencie, 

b) poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk sa poskytujú len na základe 

registrácie a v rozsahu podľa všeobecného povolenia a 

c) poštový platobný styk poskytuje len poštový podnik, ktorý je právnickou osobou povinne vytvárajúcou 

základné imanie. 
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Podľa § 2 ods. 1 Zákona poštové služby sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to 

vybranie a distribúcia poštovej zásielky. 

 

Podľa § 2 ods. 2 Zákona vybranie poštovej zásielky je prevzatie poštovej zásielky poštovým podnikom od 

odosielateľa alebo od podávateľa, vrátane prevzatia prostredníctvom prístupového miesta poštovej siete 

alebo kontaktného miesta poštovej siete. Ak odosielateľ alebo podávateľ poskytne údaje v listinnej podobe 

alebo v elektronickej podobe na účely spracovania a vytvorenia poštovej zásielky z nich, je poštová zásielka 

vybraná momentom jej vytvorenia z takýchto údajov, ak vytvorenie poštovej zásielky vykoná poštový 

podnik. 

 

Podľa § 2 ods. 3 Zákona distribúcia je spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo 

miesta dodania až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky. 

 

Podľa § 2 ods. d Zákona dodanie poštovej zásielky je odovzdanie poštovej zásielky adresátovi alebo 

oprávnenému prijímateľovi spôsobom podľa tohto zákona, zmluvy o poskytnutí poštovej služby (ďalej len 

„poštová zmluva“) a obchodných podmienok poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby 

na trhu (ďalej len „poštové podmienky“) a na mieste uvedenom v adrese poštovej zásielky, na mieste 

určenom v poštových podmienkach alebo na mieste, ktoré je s poštovým podnikom vopred dohodnuté. 

 

B. Za Zásielkovňu (poštový podnik) môžu poštové služby poskytovať iné osoby. 

 

Podľa § 7 ods. 2 Zákona poštový podnik môže na základe zmluvy zabezpečiť poskytovanie poštových 

služieb, poštového platobného styku alebo činností s týmto poskytovaním súvisiacich prostredníctvom 

iného poštového podniku alebo inej osoby, vo vnútroštátnom ako aj v medzinárodnom poštovom styku; 

poštový podnik sa zodpovednosti za poskytovanie poštových služieb nemôže zbaviť a akékoľvek dohody 

o zúžení alebo o vylúčení týchto povinností alebo zodpovednosti sú neplatné. 

 

C. Podľa nášho názoru, výdajné miesta Zásielkovne sú kontaktné miesta poštovej siete, ktoré poskytujú 

poštové služby. 

 

Podľa § 8 ods. 6 Zákona kontaktné miesta poštovej siete sú miesta určené na vybranie alebo dodanie 

poštových zásielok alebo poskytovanie poštového platobného styku iné ako prístupové miesta poštovej 

siete, a to mobilné technické zariadenia, prístupové body alebo elektronické adresy na komunikáciu 

elektronickými prostriedkami; na účely tohto zákona sa za kontaktné miesto poštovej siete považujú aj 

určení zamestnanci poštového podniku alebo osoby oprávnené vyberať alebo dodávať poštové zásielky na 

základe zmluvy s poštovým podnikom. 

 

Podľa § 8 ods. 1 Zákona poštová sieť je systém organizovania a súbor zariadení, ktoré poštový podnik 

používa na vybranie a distribúciu poštových zásielok a poskytovanie poštového platobného styku. 

 

 



 

Zásielkovňa s. r. o.  +421 221 201 135 

Kopčianska 3338/82A        info@zasielkovna.sk 

851 01 Bratislava  www.zasielkovna.sk 

II.         Pre úplnosť dodávame, že Zásielkovňa a jej výdajné miesta podľa nášho názoru nespĺňa výnimku z opatrenia tzv. 

„cesty na poštu“, nakoľko neponúkajú predaj poštových cením. 

 

Podľa § 8 ods. 9 Zákona poštou je stála prevádzkareň určená na vybranie a distribúciu poštových zásielok a na 

predaj poštových cenín.  

 

 
   

 

 


